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ــنه  ــهرها، پاش ــدن ش ــزرگ ش ب
ــوراها ــیل ش آش

»توزیــع و تمرکززدایــی از قــدرت«، »اســتقرار نظــام شــورایی« و »ســپردن اداره امــور بــه مــردم« 
کالن  گانــه تشــکیل شــوراها، بــا توســعه شــهرها و تبدیــل آنهــا بــه  بــه عنــوان اهــداف ســه 
گفــت فلســفه شــوراها و اداره  کــه مــی تــوان  کشــیده شــده، بــه طــوری  شــهرها،  بــه چالــش 

کاغــذ باقــی مانــده اســت. شــورایی شــهرها، تنهــا روی 
کــه ایــده تشــکیل انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی پــس از اســتقرار مشــروطه در ایران  از اولیــن بــار 
کــه بــا  گرفــت،  تــا ایــده تشــکیل شــوراهای شــهرها  ح شــد و انجمــن هــای شــهری شــکل  مطــر
کلیــد خــورد، یــک هــدف، محــور چنیــن ایــده پــردازی  فرمــان آیــت اهلل خمینــی در ســال ۱۳5۸ 
گــذاری اداره امــور بــه مــردم بــود. آیــت اهلل خمینــی در تاریــخ ۱۳5۸/۲/۷ مــی  ای بــود وآن وا

کنــد.« گویــد: »شــوراها بایــد در همــه جــا باشــند و هــر جایــی خــودش منطقــه خــود را اداره 
ــام  ــا نظ ــهرها، آی کالنش ــه  ــا ب ــل آنه ــهرها و تبدی ــعه ش ــا توس ــا ب ــه آی ک ــت  ــن اس ــش ای ــال پرس ح
کالن شــهری  کنــد؟ آیــا در  شــورایی مــی توانــد اهــداف و فلســفه وجــودی شــوراها را تامیــن 
گیــری هــا دارنــد؟ آیــا  گــذاری هــا و تصمیــم  کنین آن نقشــی در سیاســت  مثــل تهــران، ســا
ــد مــردم تهــران  ــا ده درصــد از آرای مــردم تهــران وارد شــورا مــی شــود، مــی توان ــه ب ک عضــوی 
کــه مــردم تهــران خــود در حــال اداره شهرشــان  کــرد  کنــد؟ آیــا مــی تــوان ادعــا  را نمایندگــی 

هســتند؟
بــه اهــداف تشــکیل انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی در دوران مشــروطه و اهــداف تشــکیل 
کنیــد. طبــق قانــون مصــوب مجلــس شــورای ملــی، وظیفــه  شــوراها در انقــالب اســالمی دقــت 

ح اســت: انجمــن هــای شــهر بــه ایــن شــر
ــی  ــور خدمات ــایر ام ــنایی و س ــی، روش کیزگ ــم از پا ــهر اع ــه ش ــوط ب ــور مرب ــی ام • اداره تمام
کتابخانــه هــا، مــوزه هــا، مرمــت مســاجد و مــدارس و  و رفاهــی، تاســیس و سرپرســتی 
همــکاری بــا حکومــت در راه انــدازی نمایشــگاهها و میادیــن ، تقویــت و حمایــت حرفــه 
کــه  کــردن امــوال منقــول و غیــر منقــول و ســرمایه هایــی  هــای مختلــف و ســرانجام اداره 

متعلــق بــه شــهر اســت.



6

بزرگ شدن شهرها، پاشنه آشیل شوراها

مجلــس شــورای اســالمی نیــز بــا تصویــب قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابــات شــوراها، 
وظیفــه شــوراها را اینگونــه برشــمرده اســت:

کمبودهــا، نیازهــا و نارســاییهای اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی، بهداشــتی، اقتصــادی   •
کنــد. و رفاهــی را شناســایی و راه حــل ارائــه 

• بــرای مشــارکت مــردم در انجــام خدمــات اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، فرهنگــی، 
کنــد. آموزشــی و ســایر امــور رفاهــی، برنامــه ریــزی 

• بــر حســن اداره و حفــظ ســرمایه و داراییهــای نقــدی، جنســی و امــوال منقــول و غیــر 
ــد. کن ــارت  ــا نظ ــه آنه ــد و هزین ــر درآم ــهرداری و ب ــول ش منق

• صــورت جامــع درآمــد و هزینــه شــهرداری را هــر شــش مــاه یک بــار تاییــد و بــرای اطــاع 
کنــد. عمــوم، منتشــر 

کند. • بودجه شهرداری و موسسات و شرکت های تابعه را تصویب 
کــه به نام  • تمــام معامــات شــهرداری اعــم از خریــد، فــروش، مقاطعــه، اجــاره و اســتیجاره 

کند. شــهر و شــهرداری صــورت می پذیــرد را تصویــب و بــر حســن اجــرای آن نظــارت 
کند. • برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را تصویب 

کند. • بر امور بهداشت حوزه شهر، زیبایی و عمران شهر و آسایش عمومی، نظارت 
کنــد و بــر اجــرای صحیــح  • مقــررات حفــر مجــاری و مســیرهای تأسیســات شــهری را وضــع 

کنــد. آن نظــارت 

ج،  کــر کالنشــهرهایی مثــل تهــران، اصفهــان، مشــهد،  کارکــرد شــوراها در  حــال بــه نقــش و 
کنیــد. آیــا شــوراها در ایــن شــهرها مــی تواننــد وظایــف محولــه را بــا در  قــم، تبریــز و … نــگاه 
کــه مــردم در  کــرد  کننــد؟ بــه دالیــل زیــر میتــوان ادعــا  گرفتــن دیدگاه هــای مــردم ایفــا  نظــر 
گــذاری هــا و تصمیمــات ندارنــد و شــوراها نــه فرصتــی بــرای  کالنشــهرها، نقشــی در سیاســت 
کارکــردی سیاســی و همســو بــا دولــت  اداره امــور توســط مــردم، بلکــه در نقــش پارلمــان محلــی، 

ــرا؟ ــزی دارد. چ مرک

۱- کمرنگ بودن رابطه اعضای شــوراها و مردم
کالنشــهرها بــه دلیــل بــزرگ بــودن وســعت جغرافیایــی و زیــاد بــودن جمعیــت، رابطــه مــردم  در 
بــا نماینــدگان شــان در شــوراها، همچــون رابطــه شــان بــا نماینــدگان شــان در مجلــس شــورای 
کالنشــهرها،  بســیاری از مــردم  کمرنــگ اســت. در  کامــل قطــع، یــا بســیار  اســالمی، یــا بــه طــور 
نماینــدگان شــان در شــوراها و حتــی مجلــس شــورای اســالمی را نمــی شناســند. شــاید حتــی 
کــه لیســتی  یــک بــار اســم آنهــا را نشــنیده باشــند. از ســوی دیگــر اعضــای شــوراها همانگونــه 
گروههــای سیاســی( بــه شــوراها راه مــی یابنــد بیــش از آنکــه خــود را در برابــر  )لیســت احــزاب و 
مــردم مســول بداننــد،  در خوشــبینانه تریــن حالــت، پاســخگوی احــزاب هســتند، )بســیاری 
ــا مجلــس حتــی بــه احــزاب نیــز پاســخگو نیســتند.( بــه همیــن  از آنهــا پــس از ورود بــه شــورا ی
گیــری هــا،  بســیار پاییــن اســت. دلیــل میــزان تاثیرپذیــری آنهــا از رای و نظــر مــردم در تصمیــم 
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با قدرت مرکزی رابطه سیاسی   -۲
کــه غالبــا بــا حمایــت احــزاب سیاســی روی  کالنشــهرها، از آنجــا  ورود افــراد بــه شــوراها در 
ــایل  ــه مس ــه متوج ــش از آنک ــت، بی ــا در دوران خدم ــگاه آنه ــا ن ــود ت ــی ش ــث م ــد، باع ــی ده م
ــت  ــت اس ــن حال ــا در ای ــت. تنه ــی اس ــی و حزب کالن مل ــایل  ــه مس ــد، متوج ــهری باش ــرد ش خ
کــه شــورایی مثــل شــورای شــهر تهــران، بــه جــای توجــه بــه حاشــیه نشــینی، حــل مشــکل 
کالنــی از عــوارض دریافتــی از مــردم را بــه تامیــن  آلودگــی هــوا، حــل بحــران ترافیــک و … بودجــه 
کــم اختصــاص داده و در پــروژه هــای حکومتــی همچــون راهپیمایــی  ایدئولــوژی دســتگاه حا

اربعیــن اختصــاص مــی دهــد.

۳- ناممکــن بودن دریافت نظر مردم
گــر شــوراها بخواهــد شــهر را مطابــق میــل و نظــر مــردم،  کالنشــهرها ا بــا وضــع موجــود، در 
کنــد بــرای هــر مســاله ای نیازمنــد مراجعــه بــه آراء عمومــی اســت. حــال آنکــه در نظــام  اداره 
جمهــوری اســالمی، برگــزاری رفرانــدوم و مراجعــه بــه آراء عمومــی بــه یــک تابــو تبدیــل شــده و 

ــرای برانــدازی و اقــدام علیــه امنیــت ملــی تلقــی مــی شــود. ح آن، تــالش ب طــر

۴- بزرگ بودن حجم بودجه
کالنشــهر تبدیــل مــی شــود حجــم بودجــه شــهرداری،  بســیار  بــه طــور طبیعــی وقتــی شــهر بــه 
ــهر و  ــورای ش ــای ش ــیاری از اعض ــذا بس ــود. ل ــی ش ــده م ــیار پیچی ــی آن بس ــم و حسابرس حجی
ــق  ــل و دقی کام ــور  ــهرداری بط ــه ش ــر بودج ــد ب ــر بخواهن گ ــی ا ــی آن،  حت ــای تخصص ــه ه کمیت

ــاز مــی ماننــد. نظــارت داشــته باشــند، در عمــل از ایفــای وظیفــه نظارتــی خــود ب

چیست؟ حل  راه 
کــه  دالیــل متعــدد دیگــری مــی تــوان بــرای اثبــات ایــن ادعــا، برشــمرد ولــی ســوال ایــن اســت 
کــرد؟ قطعــا اشــکال موجــود بــه اصولگرایــان یــا اصــالح  ایــن مشــکل را چگونــه مــی تــوان حــل 
کثریــت را در شــوراها در اختیــار داشــته باشــد بــا  طلبــان محــدود نمــی شــود، هــر جریانــی ا
ــوراها  ــر ش ــت ب ــلط دول ــظ تس ــن و حف ــه قوانی ــه ب ک ــی  غ از ایرادات ــار ــت. ف ــش روبروس ــن چال ای
کارآمــدی ســاقط  کــه شــوراها را از  کالنشــهرها،  عاملــی اســت  وارد اســت، وســعت و جمعیــت 
کــرده و بــا ادامــه وضــع موجــود، هــر جریانــی اداره شــورا را در اختیــار داشــته باشــد، نمــی توانــد 
کشــورهای توســعه یافتــه همچــون آمریــکا ایــن  متضمــن نقــش مــردم در اداره جامعــه باشــد. 
کــرده انــد و آن تقســیم شــهرهای بــزرگ بــه دههــا شــهر  مشــکل را بــه شــکل مطلوبــی حــل 
کــم و  کوچــک بــا جمعیــت محــدود مــی تواننــد اراده مــردم را حا کوچــک اســت. شــهرهای 

کننــد. ــا تصمیــم آنهــا هزینــه  براســاس رای و نظــر آنهــا،  شــهر را اداره و بودجــه را متناســب ب
کنیــد.  بــرای نمونــه بــه نقشــه ایالــت ماساچوســت، پایتخــت )بوســتون( و شــهرهای آن نــگاه 
کند و احســاس  گــر غریبــه ای وارد شــهر شــود، ممکــن اســت از هــر جهــت یک ســاعت رانندگی  ا
گــر از مرکــز شــهر،  از هــر جهــت، حــدود پنــج  کــه هنــوز در بوســتون اســت،  حــال آنکــه ا کنــد 



۸

بزرگ شدن شهرها، پاشنه آشیل شوراها

ج و وارد شــهر دیگــری شــده ایــد.  کنیــد، حتمــا از بوســتون خــار دقیقــه )بطــور نســبی( رانندگــی 
کــه هــر منطقــه تهــران  کنیــم،  مثــل ایــن مــی مانــد  گــر بخواهیــم بوســتون را بــا تهــران مقایســه  ا

)شــاید هــر محلــه( را یــک شــهر، بــا شــهرداری و شــورای شــهر مجــزا بنامیــم.

نقطــه قرمــز رنــگ شــهر بوســتون پایتخــت ایالــت ماساچوســت را نشــان مــی دهــد. بــه مــرز شــهرهای ایــن ایالــت 
کامــال واضــح اســت. کوچکــی شــهرها  کنیــد.  توجــه 

کوچــک بــا شــورای شــهر و شــهرداری مجــزا،  هــر تصمیمــی را  در ایالــت ماساچوســت، شــهرهای 
کاهــش بودجــه  کننــد. بــرای برخــی مســایل مثــل افزایــش یــا  در شــهر بــا نظــر مــردم اتخــاذ مــی 
گیرنــد و در برخــی مســایل  آمــوزش و پــرورش، همزمــان بــا انتخابــات محلــی،  از مــردم رای مــی 
کاربــری یــک پــارک بــه مجتمــع آموزشــی یــا … اهالــی محــل را بــه جلســه  جزئی تــر مثــل تغییــر 
کننــد و پــس از شــنیدن ســخنان موافــق و مخالــف، تصمیــم  ای در شــهرداری دعــوت مــی 
گــر شــهرداری تصمیــم بگیــرد  کاربــری، ا کنیــد: اول تغییــر  کننــد. بــه دو مثــال توجــه  گیــری مــی 
کامــل  گــزارش  کنــد.  کاربــری ملکــی را تغییــر دهــد مثــال یــک پــارک را بــه یــک مدرســه تبدیــل 
کننــد و بــه اطــالع مــردم شــهر،  خصوصا همســایگان ملک  ح را در روزنامــه شــهر منتشــر مــی  طــر
کننــد  مــورد نظــر مــی رســاند. موافقــان و مخالفــان مــی تواننــد نظــر خــود را بــه شــهرداری اعــالم 
کمپینــی، نظــر بقیــه مــردم شــهر را بــا خــود همســو و بــر تصمیــم شــهرداری تاثیــر  و بــا راه انــدازی 

کاربــری رای مثبــت یــا منفــی مــی دهــد. کثریــت مــردم بــه تغییــر  بگذارنــد. شــهرداری بــا نظــر ا
کنیــد شــرکتی بخواهــد چنــد خانــه یــک طبقــه را تخریــب و یــک مجتمــع مســکونی  دوم فــرض 
ــی  ــکیل م ــه ای تش ــالع و جلس ــروژه ای اط ــن پ ــایگان چنی ــام همس ــه تم ــهرداری ب ــازد، ش بس
ح خــود را بــرای مــردم توضیــح دهــد،  مــردم نظــر خــود را بیــان مــی  دهــد تــا طــراح پــروژه، طــر
کارشناســی و نظــرات مــردم، رای بــه صــدور مجــوز ســاخت  کننــد و شــهرداری براســاس نظــرات 
کننــد  کــه مــردم بــه طــور واقعــی حــس مــی  کنــد. در ایــن حالــت اســت  ح صــادر مــی  یــا رد طــر
کــه در اداره شــهر نقــش دارنــد. حــال ایــن وضعیــت را بــا نقــش مــردم در اداره شــهرها در ایــران 
ــا مــردم در اداره شــهرها نقــش دارنــد؟ قطعــا جــواب  کنیــد، آی کالنشــهرها، مقایســه  خصوصــا 
گیــرد تــا اداره شــهرها  کشــوری، تجدیــد نظــر جــدی صــورت  منفــی اســت و بایــد در تقســیمات 

توســط مــردم ممکــن شــود.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخاق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطاعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خاقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــاق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


